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04/04 08:30
Origens e desenvolvimento da nossa relação com bens patrimoniais. Aproximação das principais 
teorias da preservação que envolvem a salvaguarda do patrimônio mundial. A Importância da 
preservação para a manutenção da identidade e resgate da memória coletiva.

18/04 08:30
Apresentação dos principais documentos orientativos, nacionais e internacionais, para salvaguarda 
de bens culturais arquitetônicos e núcleos históricos de valor patrimonial reconhecido. Formas de 
viabilização para obtenção de recursos que favoreçam a preservação do patrimônio nacional.

25/04 08:30

Reconhecimento e análise dos artefatos preservados, como parte do processo metodológico para 
desenvolvimento de projeto de conservação e restauro. Utilização de novas tecnologias de 
levantamento, auxiliares à preservação do patrimônio urbano e arquitetônico. A dimensão das 
intervenções no processo de restauro e a introdução da arquitetura contemporânea na pré-
existência. 

09/05 08:30

Oficina de Argamassa. A oficina será promovida por técnicos restauradores atuantes no mercado de 
trabalho buscando a aplicação metodológica para projetos de restauro para reconhecimento dos 
bens patrimoniais, feitas através de prospecções parietais e analise visual do estado de conservação 
de um objeto de estudo. 
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16/05 08:30
Reconhecimento dos principais sistemas construtivos tradicionais do Brasil relacionando-os com seu 
contexto histórico, cultural, social e tecnológico. Procedimentos e técnicas de conservação que 
promovam a recuperação dos materiais tradicionais pré-existentes.

23/05 08:30

Processos metodológicos relativos a preservação de núcleos históricos através da apresentação de 
modelos de inventários que convirjam para o reconhecimento de valor e tombamento da paisagem 
natural e construída e, ações específicas para conservação e requalificação de centros urbanos 
preservados. 

30/05 08:30
Reconhecimento dos edifícios modernos e seus autores, estabelecimento de juízo crítico e 
declaração de valor, como e o que preservar destes exemplares considerando a salvaguarda de seus 
conceitos. A importância da preservação da materialidade na arquitetura moderna. 

06/06 08:30

Criação de um espaço de discussão através do estudo de casos que envolvem projetos de restauro e 
intervenção que estejam de acordo com as recomendações técnicas vigentes e procedimentos 
adequados à preservação das pré-existências, compatíveis à renovação e adequação destes bens na 
cidade contemporânea. Oficina Projetual para aplicação dos conceitos e partidos de intervenção 
adotados. 
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